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আেক থাকার সময় আপনার অরিকারগুরির কথা মনন 

রাখনেন 

এই ন োটিশে নেওয়ো অধিকোরগুধি, ইংিযোন্ড ও ওশয়ল্স-এর আইশ  আপ োশক নেওয়োর প্রধিশ্রুধি নেওয়ো 
হশয়শে এবং ন ৌজেোরী বযবস্থো ন ওয়োর বযোপোশর ইউনরাপীয়ান ইউরনয়ান-এ্র ডাইনররক্টভ 

২০১২/১৩ (EU Directive 2012/13) অ ুযোয়ী িথ্য পোওয়োর অধিকোর নেশ  চিো হশয়শে।   

 

 

 

 

১। আপধ  যখ  থ্ো োয় থ্োকশব , িখ  আপ োশক সোহোযয করোর জ য আপধ  যধে নকো  

 সধিধসটোর চো , িোহশি িো পুধিেশক বিশব । এর জ য নকো  খরচ হশব  ো। 

২। আপধ  নকোথ্োয় আশে , িো যধে কাউকক জানাকে চো , িোহশি িো পুধিেশক বিশব ।  এর 

জ য নকো  খরচ হশব  ো। 

৩। আপধ  যধে িোশের ধ য়েকো ু গুধি নেখশি চো  – নযটোশক নকোড্স অব প্রযোক্টিস বিো  হয় - 

িোহশি িো পুধিেশক বিশব । 

৪। আপ োর যধে নকো  ডোক্তোরী সোহোযয েরকোর হয়, িোহশি িো পুধিেশক বিশব । আপ োর 
 েরীর খোরোপ িোগলে বা আপধ  আহি হশয় থ্োকলে পলুেশকক ো বিশব । ডোক্তোরী 
 সোহোযয ধব োপয়সোয় পোওয়ো যোয়। 

৫। নকো  সন্ত্রোসবোেী কোশজর জ য ভোর নেওয়ো, তিরী হওয়ো অথ্বো প্রশরোচ ো নেওয়োর  সোশথ্ 

 জধিি থ্োকোর সশেহবেিঃ আপ োশক যধে প্রশ্ন করো হয়, িোহশি আপলন নকো  ধকেু  বিশি 

বাধ্য থ্োকশব   ো। িশব, আপনাকক প্রশ্ন করোর সেয় নকো  লকছু লজজ্ঞোসো করা হকে  আপধ  
যলি োর উত্তর না লিন এবং পশর আিােকে লিকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জনয  আপলন 
যলি নসই একই লজলনকের উপর লনর্থ র করকে চান োহকে লসকক্ষকে আপনার  আত্মপক্ষ 
সমর্থন করার বযাপাকর ক্ষলে হকে পাকর। আপধ  যো বিশব  িো প্রেোণ ধহসোশব  েোধখি করো 
হশি পোশর। 

৬। আপধ  ধক িরশ র সন্ত্রোসবোেী কোশজর জ য ভোর নেওয়ো, তিরী হওয়ো অথ্বো প্রশরোচ ো 
 নেওয়োর সোশথ্ জধিি ধেশি  বশি পধুিে েশ  করশে এবং আপ োশক নক   নেপ্তোর করো  হশয়শে 

ও আটশক রোখো হশে িো পুধিশের অবেযই আপ োশক জো োশি হশব। 

৭। আপ োশক নক  নেপ্তোর করো হশয়শে ও আটশক রোখো হশে এবং আপধ  যখ  থ্ো োয়  ধেশি  

নস সেশয়র সম্বশে সব নরকডড  ও কোগজপত্র পুধিশের অবেযই আপ োশক ও  আপ োর সধিধসটোরশক 

নেখশি ধেশি হশব। 

থানায় আপনার যা যা অরিকার আনে টসগুরির কথা এ্ই পষৃ্ঠায় সংনেনপ েিা হনয়নে 

এ্র পনরর পষৃ্ঠাগুরির ১ টথনক ১১ নম্বর অনুনেনে আরও তথয রনয়নে। 

পরুিনের টকানডর (নীরতর) প্র্যাক্টিস H-এ্ এ্গুরি সম্পরূ্ণ ও রেস্তাররত ভানে েনি টেওয়া হনয়নে। 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:142:0001:0010:en:PDF


৮। আপ োর যধে নকো  নেোভোষীর (ইন্টারকেটানরর) েরকোর হয়, িোহশি পধুিেশক অবেযই 
 নসরকে কোউশক আপ োর জ য ধ শয় আসশি হশব। িোেোিোও, আপধ  লনলিথষ্ট ধকেু 

 কোগজপশত্রর অ ুবোে করোশি পোশর । এর জ য নকো  খরচ হশব  ো। 

৯। আপধ  যধে ধিটিে  ো হ  এবং আপধ  যধে আপ োর নেশের এম্বযোসীবো কন্সুশিশটর 

 (েিূোবোশসর) সোশথ্ নযোগোশযোগ করশি চো  অথ্বো আপধ  যধে চো  নয আপ োশক নয আটশক রোখো 
হশয়শে িো িোশের জো োশ ো নহোক, িোহশি িো পুধিেশক বিশব । 

১০। পুধিলশর আপ োশক অবেযই জো োশি হশব নয আপ োশক িোরো কিক্ষশণর জ য আটশক  রোখশি 

পোরশব। 

১১। আপ োর লবরুকে যধে চোজড  (অপরোশির জ য আপ োর ধবরুশে রীধিগি ভোশব  অধভশযোগ) 

আনা হয় এবং আপ োর েোেিো যধে আেোিশি যোয়, িোহশি আেোিশি  শু ো ী শুরু হওয়োর আশগ, 

আপ োর ও আপ োর সধিধসটোশরর প্রধসধকউেশ র  (ন ৌজেোরী েোেিোয় সরকোরী পশক্ষর) সব প্রেোণ 

নেখশি পোওয়োর অধিকোর থ্োকশব। 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ন োটিস অভ রোইট্স এযোন্ড এন্টোইশটল্নেশের (অধিকোর ও প্রোপয ধজধ ষ সংক্রোন্ত ন োটিশসর) এই 
সংস্করণটি, ২০১৮ সোশির  ধডশসম্বর েোশসর ১ োলরখ ২১শে অগাস্ট ২০১৯ 

 

এ্ই অরিকারগুরির মনিয টকানোর রেষনয় আপরন যরে রনরিত না থানকন, তাহনি 

পরুিনের কাস্টরড অরিসারনক তা জানানেন 

পরুিে আপনার সানথ রকরকম আচরর্ করনে ও রক ভানে আপনার টেখানোনা করনে, টস 

রেষনয় আরও তথয পাওয়ার জনয এ্ই সংরেপ্তসানরর পনরর পষৃ্ঠাগুরি টেখনেন 



 

 

 

১। আপনানক সাহাযয করার জনয এ্কজন সরিরসোর পাওয়া 
 একজ  সধিধসটোর আপ োশক আইশ র ধবষশয় সোহোযয করশি ও পরোেেড ধেশি পোরশব ।  

 একজ  সধিধসটোশরর সোশথ্ কথ্ো বিশি চোইশি িোশি েশ  হশব  ো নয আপধ  নকো  অ যোয় 

কশরশে ।   

 আপ োশক পুধিশের কোস্টধড অধ সোশরর অবেযই ধজজ্ঞোসো করশি হশব নয আপধ  নকো  আই  

সংক্রোন্ত উপশেে চো  ধক ো। এর জ য নকো  খরচ করশি হশব  ো।   

 আপধ  যখ  নকো  থ্ো োয় থ্োকশব , িখ  ধে  বো রোধত্রর নয নকো  সেশয় পুধিশের অবেযই 
আপ োশক একজ  সধিধসটোশরর সোশথ্ কথ্ো বিশি ধেশি হশব।  

 আপধ  যধে আই  সংক্রোন্ত পরোেেড নচশয় থ্োশক , িোহশি আপধ  আপ োর সধিধসটোশরর সোশথ্ 

কথ্ো বিোর সুশযোগ  ো পোওয়ো পযডন্ত, সোিোরণিঃ পধুিশের আপ োশক প্রশ্ন করোর অ ুেধি থ্োশক 

 ো। পুধিে যখ  আপ োশক প্রশ্ন করশব, িখ  আপধ  একজ  সধিধসটোরশক আপ োর সোশথ্ 

নসই ঘশর থ্োকোর জ য অ ুশরোি করশি পোরশব ।  

 আপধ  যধে পুধিেশক বশি থ্োশক  নয আপধ  নকো  আই  সংক্রোন্ত পরোেেড চো   ো, ধকন্তু 

িোরপশর যধে আপধ  আপ োর েি পধরবিড   কশর , িোহশি পুধিশের কোস্টধড অধ সোরশক 

িো জো োশব  এবং ধিধ  িখ  একজ  সধিধসটোশরর সোশথ্ নযোগোশযোগ করশি আপ োশক 

সোহোযয করশব ।    

 থ্ো োয় যধে নকো  সধিধসটোর এশস  ো নপৌৌঁেো  অথ্বো আপ োর সোশথ্ নযোগোশযোগ  ো কশর , 

অথ্বো আপধ  যধে নকো  একজ  সধিধসটোশরর সোশথ্ আবোর কথ্ো বিশি চো , িোহশি 

পুধিেশক িোর সোশথ্ আবোর নযোগোশযোগ করশি অ শুরোি করশব ।    

 আপধ  আপ োর পধরধচি নকো  সধিধসটোশরর সোশথ্ কথ্ো বিশি চোইশি পোশর  এবং ধিধ  যধে 

িীগোি এইশডর কোজ কশর , িোহশি আপ োশক নকো  খরচ ধেশি হশব  ো। আপধ  যধে নকো  

সধিধসটোরশক  ো নচশ  , অথ্বো আপ োর পধরধচি সধিধসটোশরর সোশথ্ নযোগোশযোগ করো সম্ভব 

 ো হয়, িোহশি আপধ  ধডউটি সধিধসটোশরর সোশথ্ কথ্ো বিশি পোশর । এটো ধব ো খরশচ 

পোওয়ো যোয়।   

 ধডউটি সধিধসটোশরর সোশথ্ পুধিশের নকো  সম্পকড  ন ই।  

রেনাপয়সার আইন সংক্রান্ত পরামনেণর েযেস্থা করা: 

 পুধিে, ধডশ ন্স সধিধসটোর কি নসেোশরর (DSCC) সোশথ্ নযোগোশযোগ করশব। ধডশ ন্স 

সধিধসটোর কি নসেোর, হয় আপধ  নয সধিধসটোরশক নচশয়শে  িোর কোে নথ্শক  য়ি ধডউটি 

সধিধসটোশরর কোে নথ্শক আই  সংক্রোন্ত পরোেেড নেওয়োর বযবস্থো করশব।   

েয়ো কনর এ্ই তথয টরনখ টেনেন এ্েং যত তাড়াতারড় সম্ভে তত তাড়াতারড় এ্ো পনড় 

টননেন। আপরন থানায় থাকাকািীন রসদ্ধান্ত রননত এ্ো আপনানক সাহাযয করনে। 



 ধডশ ন্স সধিধসটোর কি নসেোর হশে একটি স্বোিী  পধরশষবো (সোধভড স), যোশের েোধয়ত্ব হশে 

ধব োপয়সোয় আই  সংক্রোন্ত পরোেেড পোওয়োর বযবস্থো করো, এবং এশের সোশথ্ পুধিশের নকো  

সম্পকড  ন ই।  

আপরন যরে রননজ আইন সংক্রান্ত পরামনেণর জনয োকা রেনত চান: 

 আপধ  যধে চো , িোহশি সব নক্ষশত্রই আই  সংক্রোন্ত পরোেশেডর জ য আপধ  ধ শজ খরচ ধেশি 

পোরশব । 

 ধডশ ন্স সধিধসটোর কি নসেোর আপ োর হশয় আপ োর সধিধসটোশরর সোশথ্ নযোগোশযোগ 

করশব।   

 আপ োর পেে করো সধিধসটোশরর সোশথ্ আপ োর নগোপশ  নটধিশ োশ  পরোেেড করোর 

অধিকোর আশে, অথ্বো ধিধ  হয়ি থ্ো োয় এশস আপ োর সোশথ্ নেখো করোর ধসেোন্ত ধ শি 

পোশর ।   

 আপ োর পেে করো সধিধসটোশরর সোশথ্  যধে নযোগোশযোগ করো  ো যোয়, িোহশিও পুধিে, 

ধডশ ন্স সধিধসটোর কি নসেোশর নটধিশ ো  কশর, ধডউটি সধিধসটোশরর কোে নথ্শক 

ধব োপয়সোয় আই  সংক্রোন্ত পরোেেড পোওয়োর বযবস্থো করশি পোরশব।  

২। আপরন টয থানায় রনয়নেন তা টকান এ্কজননক জানাননা 
 আপধ  নয থ্ো োয় রশয়শে  িো যোর জো ো েরকোর এরকে কোউশক জোধ শয় নেওয়োর জ য 
পুধিেশক অ ুশরোি করশব । এর জ য নকো  খরচ হশব  ো।  

 িোরো যি িোিোিোধি পোরশব িি িোিোিোধি আপ োর হশয় িোর সোশথ্ নযোগোশযোগ করশব।    

৩। টকাড্স অব প্র্যাক্টিস (প্র্চরিত পদ্ধরত সংক্রান্ত নীরত) টেখা  
 নকোড্স অব প্রযোক্টিস হশে সব ধ য়েকো  ু, নযগুধি আপ োশক বশি নেশব নয আপধ  থ্ো োয় 

থ্োকোকোিী  পুধিে ধক করশি পোশর এবং ধক করশি পোশর  ো। এর েশিয, এই ন োটিশস সংশক্ষশপ 

নেওয়ো অধিকোরগুধিও, ধবস্তোধরি ভোশব রশয়শে। 

 পুধিে আপ োশক এই নকোড্স অব প্রযোক্টিসটো পিশি নেশব, ধকন্তু আপধ  এটো করশি পোরশব  

 ো যধে আপধ  আই  ভঙ্গ কশরশে  ধক ো িো জো োর নচষ্টো করো পুধিশের স্থধগি রোখশি হয়।  

 আপধ  যধে নকোড্স অব প্রযোক্টিসটো পিশি চো , িোহশি পুধিশের কোস্টধড অধ সোরশক 

বিশব । 

৪। আপরন যরে অসসু্থ ো আহত হন, তাহনি ডাক্তারী সাহাযয পাওয়া  
 আপধ  যধে অসুস্থ নবোি কশর  বো আপ োর নকো  ওষুি েরকোর হয় অথ্বো আহি হশয় 

থ্োশক , িোহশি িো পধুিেশক জো োশব । িোরো একজ  ডোক্তোর বো  োসডশক বো অ য নকো  স্বোস্থয 
সংক্রোন্ত নপেোেোর বযধক্তশক ডোকশব এবং এর জ য নকো  টোকো ধেশি হশব  ো।  

 আপ োশক আপ োর ধ শজর ওষুি নখশি নেওয়ো হশি পোশর, ধকন্তু, পধুিশের নসগুধি আশগ 

পরীক্ষো কশর নেখশি হশব। সোিোরণিঃ একজ   োসড আপ োশক প্রথ্শে নেখশব , ধকন্তু আপ োর 



ডোক্তোশরর েরকোর থ্োকশি, পুধিে একজ  ডোক্তোরশক নডশক পোঠোশব। আপধ  অ য একজ  

ডোক্তোরশক নেখোশি চোইশি পোশর , ধকন্তু এর জ য আপ োশক হয়ি টোকো ধেশি হশি পোশর। 

৫। টকান রকেু না েিার অরিকার 

 সন্ত্রোসবোেী কোশজর জ য ভোর নেওয়ো, তিরী হওয়ো অথ্বো প্রশরোচ ো  নেওয়োর সোশথ্ জধিি থ্োকোর 

সশেশহ আপ োশক যধে প্রশ্ন করো হয়, িোহশি আপলন নকো  ধকেু  বিশি বাধ্য   ।  

 িশব, এখন আপনাকক নকো  প্রশ্ন করা হকে আপধ  যলি োর উত্তর না লিন এবং পশর 
 আিােকে লিকে আত্মপক্ষ সমর্থন করার জনয আপলন যলি নসই একই লজলনকের ওপর 
 লনর্থ র করকে চান োহকে লসকক্ষকে আপনার আত্মপক্ষ সমর্থন করার বযাপাকর ক্ষলে 
 হকে পাকর।  

আপধ  যো বিশব  িো  প্রেোণ ধহসোশব েোধখি করো হশি পোশর। 

৬। আপনানক টকন টেপ্তার করা হনয়নে ও আেনক রাখা হনয়নে তা 
জানা 

 পুধিশের অবেযই আপ োশক এরকে িথ্য ধেশি হশব যোশি আপধ  বঝুশি পোশর  নয আপ োশক 

নক  নেপ্তোর করো হশয়শে এবং আপ োশক সন্ত্রোসবোেী কোশজর জ য ভোর নেওয়ো, তিরী হওয়ো 
অথ্বো প্রশরোচ ো নেওয়োর সোশথ্ জধিি ধেশি  বশি সশেহ করো হশে। 

 থ্ো োয়, পুধিশের আপ োশক অবেযই বিশি হশব নয আপ োশক আটশক রোখো েরকোর বশি িোরো 
নক  ধবশ্বোস কশর। 

 যোশি আপধ  আত্মপক্ষ সেথ্ড  করশি পোশর  নসইজ য, আপ োশক সন্ত্রোসবোেী কোশজর সোশথ্ 

জধিি থ্োকোর সশেশহর ধবষশয় নকো  প্রশ্ন করোর আশগ, আপধ  ধক কশরশে  বশি পুধিে েশ  

কশর নস ধবষশয়, পুধিশের িেশন্তর নকো  ক্ষধি  ো কশর, অবেযই আপ োশক এবং আপ োর 

সধিধসটোরশক যশথ্ষ্ট িথ্য ধেশি হশব।  

 আপধ  কশরশে  বশি পুধিে সশেহ কশর এরকে অ য নয নকো  অপরোশির নক্ষশত্র এটো 
প্রশযোজয। 

৭। আপনানক টেপ্তার করা ও আেনক রাখার রেষনয় কাগজপত্র এ্েং 
 টরকডণ  টেখনত পাওয়া 

 আপ োশক যখ  থ্ো োয় আটশক রোখো হয়, িখ  পুধিেশক অবেযই যো করশি হশব িো হি: 

 আপ োশক নেপ্তোর করোর কোরণ ও প্রশয়োজ  এবং আপ োশক নক  আটশক রোখশি হশব বশি 

িোরো ধবশ্বোস কশর, িো আপ োর কোস্টধড নরকশডড  ধিশখ রোখশি হশব। 

 আপ োশক ও আপ োর সধিধসটোরশক এই নরকডড গুধি নেখশি ধেশি হশব। পুধিশের কোস্টধড 

অধ সোর এটো করোর বযবস্থো করশব । 

 আপ োশক নেপ্তোর করো ও আটশক রোখোর তবিিো সম্বশে কোযডকরী ভোশব আপধি জো োশ োর 

জ য অিযোবেযক সব কোগজপত্র এবং ধজধ ষ আপ োশক অথ্বো আপ োর সধিধসটোরশক 

পুধিশের অবেযই ধেশি হশব। 



৮। আপনানক সাহাযয করার জনয এ্কজন টোভাষী (ইন্টারপ্রেটার) 

এ্েং  নিনদি ষ্ট রকেু কাগজপনত্রর অনুোে পাওয়া    

 আপধ  যধে ইংশরজী বিশি বো বুঝশি  ো পোশর , িোহশি আপ োশক সোহোযয করোর জ য পুধিে 

এে  একজ  নিোশকর বযবস্থো করশব ধযধ  আপ োর ভোষো বিশি পোশর । এর জ য নকো  

খরচ হশব  ো। 

 আপধ  যধে বধির হ  অথ্বো আপ োর কথ্ো বিোয় অসুধবিো থ্োশক, িোহশি আপ োশক সোহোযয 
করোর জ য পুধিে একজ  ধিটিে সোই  িযোঙ্গশুয়জ ইংধিে ইেোরশপ্রটোশরর বযবস্থো করশব। এর 

জ য নকো  খরচ হশব  ো। 

 আপধ  যধে ইংশরজী বিশি বো বুঝশি  ো পোশর , িোহশি পুধিে নেোভোষীশক বিশব আপ োশক 

বশি ধেশি নয ধক কোরশণ আপ োশক আটশক রোখো হশয়শে। পুধিে যিবোর আপ োশক আটশক 

রোখোর ধসেোন্ত ন শব, িোর প্রধিবোশরই পুধিেশক এটো করশি হশব। 

 আপ োশক আটশক রোখোর প্রধিটি ধসেোশন্তর পশর এবং আপ োশক নকো  অপরোশির   জ য চোজড  
(রীধিগি ভোশব অধভযকু্ত) করোর পশর, আপ োশক ধক কোরশণ আটশক রোখো হশে এবং নকো  

অপরোশির জ য আপ োশক চোজড  করো হশয়শে িোর একটো নরকডড ও পুধিেশক আপ োর ধ শজর 

ভোষোয় অবেযই আপ োশক ধেশি হশব, যধে  ো নসটো  ো করোর নকো  ধবশেষ কোরণ নথ্শক 

থ্োশক। এগুধি হশে: 

 আপধ  যধে ধস্থর কশর  নয আত্মপক্ষ সেথ্ড  করোর জ য আপ োর এই নরকশডড র   েরকোর 

ন ই, কোরণ ধক ঘটশে ও এই নরকডড   ো থ্োকোর  িো ি আপধ  সম্পণূড ভোশব বুঝশি 

পোরশে  এবং ধসেোন্ত ধ শি সোহোযয করোর জ য আপধ  একজ  সধিধসটোরশক ধজজ্ঞোসো 
করোর সুশযোগ নপশয়ধেশি । িোেোিোও, আপ োশক অবেযই ধিধখি ভোশব আপ োর সম্মধি 

ধেশি হশব। 

 আত্মপক্ষ সেথ্ড  করোর জ য ও ধক ঘটশে িো সম্পূণড ভোশব বুঝশি পোরোর জ য ধিধখি 

অ ুবোশের বেশি একজ  নেোভোষীর েোিযশে একটো নেৌধখক অ ুবোে বো সংধক্ষপ্তসোর 

আপ োর পশক্ষ যধে যশথ্ষ্ট হয়। িোেোিোও, কোস্টধড অধ সোরশক অবেযই এর জ য 
অ ুেধি ধেশি হশব। 

 পুধিে যখ  আপ োশক প্রশ্ন করশব িখ  িোরো যধে নকো  অধডও (নেো োর বযবস্থোয়)   নরকডড  
 ো কশর, িোহশি নেোভোষী নসই প্রশ্নগুধি ও আপ োর উিরগুধি আপ োর ধ শজর ভোষোয় ধিশখ 

রোখশব । একটো সঠিক নরকডড  বশি সই করোর আশগ আপধ  এটো যোচোই কশর ধ শি পোরশব । 

 আপধ  যধে পুধিেশক নকো  ধববৃধি ধেশি চো , িোহশি নেোভোষী আপ োর ধ শজর ভোষোয় নসই 
ধববৃধির একটো প্রধিধিধপ করশব  যোশি আপধ  নসটো যোচোই করোর পশর নসটো সঠিক বশি সই 
করশি পোশর । 

 এই ন োটিশসর একটো অ বুোে পোওয়োর অধিকোর আপ োর আশে। যধে নকো  অ ুবোে  ো 
পোওয়ো যোয়, িোহশি একজ  নেোভোষীর েোিযশে এই িথ্য অবেযই আপ োশক ধেশি হশব এবং 
অসঙ্গি রকশের নেরী  ো কশর একটো অ ুবোে আপ োশক ধেশি হশব।  

৯। আপনার এ্যম্ববসী (েতূাবাস) ো কন্সুনিনের সানথ টযাগানযাগ 

করা   



আপধ  যধে ধিটিে  ো হ , িোহশি আপধ  পধুিেশক বিশি পোশর  নয আপধ  নকোথ্োয়  আশে  

এবং আপধ  থ্ো োয় নক  রশয়শে  িো জো োশ োর উশেশেয, আপধ  আপ োর হোই  কধেে , 

এম্ বযোসী অথ্বো কন্সুশিশটর সোশথ্ নযোগোশযোগ করশি চো । িোরো  নগোপশ  আিোেো ভোশব 

আপ োর সোশথ্ নেখো করশি পোশর এবং আপ োর হশয় একজ  সধিধসটোশরর বযবস্থো করশি পোশর।  

১০। আপনানক কতেনর্র জনয আেনক রাখা যানে 

 আপ োশক চোজড   ো কশর ৪৮ ঘেোর নবেী আট্নক রোখো নযশি পোশর শুিেুোত্র যধে নকো  

আেোিি পধুিেশক আরও নবেী সেয় আপ োশক আট্নক রোখোর অ ুেধি নেয়। চোজড   ো কশর 

আপ োশক নেপ্তোর করোর পশর সবশচশয় নবেী হশি ১৪ ধে  পযডন্ত আপ োশক আট্নক রোখোর 

সেয়টো বোধিশয় নেওয়োর অধিকোর আেোিশির আশে।  

 ধকেুক্ষণ পশর পশরই একজ  উচ্চপেস্থ পুধিে অধ সোরশক আপ োর ধবষয়টি অবেযই ধবচোর 

কশর নেখশি হশব নয আপ োশক এখ ও আট্নক রোখো উধচি ধক ো। এটোশক একটো ধরধভউ 

(পু ধবডচোর) বিো হয়। আপধ  যধে অসুস্থ অবস্থোয়  ো থ্োশক , িোহশি এই ধসেোন্ত ন ওয়োর 

বযোপোশর আপ োর বক্তবয জো োশ োর অধিকোর আশে। আপ োর হশয় আপ োর সধিধসটোশররও 

এই ধসেোশন্তর সম্বশে েিোেি জো োশ োর অধিকোর আশে। 

 ধরধভউ অধ সোর যধে আপ োশক নেশি  ো নে , িোহশি নসটো নক  িো আপ োশক জো োশি হশব 

এবং নসই কোরণটো আপ োর কোস্টধড নরকশডড  ধিশখ রোখশি হশব। 

 আপ োশক যধে আটশক রোখোর আর েরকোর  ো থ্োশক, িোহশি আপ োশক অবেযই নেশি ধেশি 

হশব।  

 পুধিে যখ  নকো  আেোিশির কোশে আপ োশক আট্নক রোখোর সেশয়র নেয়োে বোধিশয় 

নেওয়োর জ য আশবে  করশব, িখ : 

 নসই শু ো ী কখ  হশব এবং ধক কোরশণ আপ োশক আট্নক রোখোর সেশয়র নেয়োে বোধিশয় 

নেওয়োর আশবে  করো হশে িো অবেযই আপ োশক ধিধখি ভোশব ন োটিস ধেশয় জো োশি হশব। 

 নসই শু ো ীর জ য অবেযই আপ োশক আেোিশি ধ শয় নযশি হশব, যধে  ো একটো নটধিধভে  

ধিংশকর বযবস্থো করো হয় যোশি আপধ  আেোিশির নিোকশের নেখশি ও িোশের কথ্ো শু শি 

পো  এবং িোরোও আপ োশক নেখশি ও আপ োর কথ্ো শু শি পোয়।   

 আেোিশি আপ োর সোশথ্ একজ  সধিধসটোরশক রোখশি পোরোর অধিকোর আপ োর আশে। 

 পুধিেশক শুিুেোত্র েখনই আপ োশক আটশক রোখোর অ ুেধি নেওয়ো হশব যলি আেোিি েশ  

কশর নয এটো করো েরকোর এবং পুধিে আপ োর বযোপোরটি সেকথ োর সাকর্ ও অসঙ্গি 

রকশের নেরী  ো কশর েিন্ত কশর নেখশে।  

 আপ োশক আেোিশি পোঠোশ োর জ য পধুিশের কোশে যধে যশথ্ষ্ট প্রেোণ থ্োশক, িোহশি ধবচোশরর 

উশেশেয আেোিশি উপধস্থি হওয়োর জ য আপ োশক থ্ো োয় অথ্বো ডোক েোর ৎ চোজড  করো 
হকে পাকর। 

আট্টক রাখার পনুরেণচার করা এ্েং টময়াে োরড়নয় টেওয়া   

 কখ ও কখ ও এরকে হশি পোশর যখ  আপ োশক নেপ্তোর করোর পশর, ৪৮ ঘেোর নবেী সেয় 

আট্নক রোখো হশব। এই সব পধরধস্থধিশি, আপ োশক ধ শচর ধজধ ষগুধি অবেযই ধেশি হশব: 



 একটো ধিধখি েধিি নয আট্নক রোখোর নেয়োে বোধিশয় নেওয়োর জ য আশবে  করো 
হশয়শে;  

 নকোন্ সেশয় এই আশবে টো করো হশয়শে; 

 নকোন্ সেয় আেোিশি এই আশবেশ র শু ো ী হশব এবং 

 আরও সেয় নক  আট্নক রোখশি চোওয়ো হশে িোর কোরণ। 

িোেোিোও, আপ োশক আট্নক রোখোর নেয়োে বোিোশ ো অথ্বো আবোর নসই বোিোশ ো নেয়োে আরও 

বোিোশ োর জ য যিবোর আশবে  করো হশব, িিবোর অবেযই আপ োশক (এবং আপ োর আই  

সংক্রোন্ত প্রধিধ ধিশক) একটো ন োটিস ধেশি হশব। 

১১। আপনার েযাপারটি যরে আোিনত যায়, তাহনি প্র্মার্ টেখনত 

 পাওয়া 
 আপ োশক যধে নকো  অপরোশির জ য চোজড  করো হয়, িোহশি আপ োর ধবরুশে যো প্রেোণ আশে 

নসগুধি, এবং িোর সোশথ্ আপ োর আত্মপক্ষ সেথ্ডশ  সোহোযয করশি পোশর এরকে প্রেোণ 

আপ োশক ও আপ োর সধিধসটোরশক অবেযই নেখশি ধেশি হশব। এটো অবেযই আপ োর ধবচোর 

শুরু হওয়োর আশগ করশি হশব। পুধিে ও ক্রোউ  প্রধসধকউে  সোধভড শসর অবেযই এটো করোর 

বশেোবস্ত করশি হশব এবং প্রোসধঙ্গক সব কোগজপত্র ও ধজধ ষ নেখশি ধেশি হশব।  

 



থানায় যাওয়ার সম্বনে আরও যা রকেু জানার আনে 

আপনার সানথ রকরকম আচরর্ করা উরচত এ্েং রক ভানে আপনার টেখানোনা 
করা উরচত  

আপ োশক যখ  থ্ো োয় নরশখ নেওয়ো হশে, িখ  আপধ  ধক আেো করশি পোশর , এই ন োটগুধিশি িো 
আপ োশক বশি নেওয়ো হশয়শে। আরও জো োর জ য, নকোড্স অব প্রযোক্টিস নেখশি চোইশব । এই 
ধজধ ষগুধির প্রধিটির ধবষশয় নকোথ্োয় আরও িথ্য পোওয়ো যোশব, িোর একটো িোধিকো এই নকোড্স অব 

প্রযোক্টিস-এ নেওয়ো হশয়শে। আপ োর আরও নকো  প্রশ্ন থ্োকশি, িো পুধিশের কোস্টধড অধ সোরশক 

ধজজ্ঞোসো করশব । 

যানের সাহাযয পাওয়ার েরকার আনে 

 আপ োর বয়স যধে ১৮ বেশরর কে হয়, অথ্বো আপ োর যধে নকো  েবুডিিো থ্োশক, নযে  

আপ োর যধে ধেক্ষোগি অসুধবিো থ্োশক বো েো ধসক স্বোশস্থযর সেসযো থ্োশক, িোহশি পুধিে যখ  

ধ লিথষ্ট ধকেু ধজধ ষ করশব, িখ  আপ োর সোশথ্ নকো  একজ শক রোখোর অধিকোর আপ োর 

আশে। এই বযধক্তশক “এযোশপ্রোধপ্রশয়ট এযোডোল্ট” (উপযুক্ত প্রোপ্তবয়স্ক বযধক্ত) বিো হয় এবং িোশক এই 
ন োটিশসর একটো কধপ নেওয়ো হশব।   

 আপ োর এযোশপ্রোধপ্রশয়ট এযোডোল্ট, যো ঘটশে িো বুঝশি আপ োশক সোহোযয করশব এবং 
আপ োর স্বোশথ্ডর ধেশক  জর রোখশব। পুধিে যখ  আপ োশক আপ োর অধিকোশরর কথ্ো এবং 
আপ োশক নক  থ্ো োয় আট্নক রোখো হশয়শে িো বেকব, লস সেয় িোশক অবেযই আপ োর সোশথ্ 

থ্োকশি হশব। পুধিে যখ  আপ োশক পুধিশের কে টো পশি নেো োশব (সোবিো  কশর নেশব), 

িখ ও িোর অবেযই আপ োর সোশথ্ থ্োকশি হশব।    

 িোেোিোও, আপ োর এযোশপ্রোধপ্রশয়ট এযোডোল্ট আপ োর হশয় একজ  সধিধসটোশরর জ য অ ুশরোি 

করশি পোরশব।   

 আপধ  চোইশি, নসই ঘশর আপ োর এযোশপ্রোধপ্রশয়ট এযোডোশল্টর উপধস্থধি েোিোই আপধ  আপ োর 

সধিধসটোশরর সোশথ্ কথ্ো বিশি পোরশব ।  

 িোেোিোও, আপধ  থ্ো োয় থ্োকোকোিী  পুধিশের হয়ি ধ শচ নেওয়ো ধজধ ষগুধির নকো  একটো 
করোর েরকোর হশি পোশর। পুধিে যধে এই ধজধ ষগুধির নকো  একটো কশর, িোহশি নকো  ধবশেষ 

কোরণ  ো থ্োকশি, আপ োর এযোশপ্রোধপ্রশয়ট এযোডোল্টশক অবেযই সবসেয় আপ োর সোশথ্ থ্োকশি 

হশব:   

 আপ োশক ইেোরধভউ করো অথ্বো আপ োশক নকো  ধিধখি ধববৃধি বো পুধিশের ন োশট সই 
করশি বিো।  

 আপ োশক িল্লোলশ করোর জ য আপ োর বোইশরর জোেোকোপশির নবেী ধকেু নখোিো।  

 আপ োর আঙুশির েোপ ন ওয়ো, েধব নিোিো অথ্বো ধডএন্এ (DNA) বো অ য নকো   ে ুো 
ন ওয়ো। 

 প্রিযক্ষেেীর ে োক্ত করোর পেধি সংক্রোন্ত নকো  ধকেু করো। 



 আপ োশক আরও ধকেু সেয় আট্নক রোখো হশব ধক ো িো নেখোর জ য পধুিশ আপ োর বযোপোরটি 

পু ধবডচোর করোর সেয়, আপ োশক সোহোযয করোর জ য, আপ োর এযোশপ্রোধপ্রশয়ট এযোডোল্টশক 

সোে োসোেধ  অথ্বো নটধিশ োশ  উপধস্থি থ্োকোর সুশযোগ নেওয়ো উধচি।  

 আপ োর এযোশপ্রোধপ্রশয়ট এযোডোল্টশক যধে পোওয়ো যোয়, িোহশি পুধিে আপ োশক নকো  অপরোশির 

জ য চোজড  করোর সেয় িোশক অবেযই নসখোশ  উপধস্থি থ্োকশি হশব।  

আপরন থানায় থাকাকািীন যা ঘনেরেি তার রেস্তাররত রেেরর্ পাওয়া 

 আপধ  থ্ো োয় থ্োকোকোিী  আপ োর বযোপোশর যো ধকেু ঘটশব িো ধিশখ রোখো হশব। এটোশক কোস্টধড 

নরকডড  বিো হয়।  

 আপধ  যখ  থ্ো ো নেশি চশি যোশব , িখ  আপধ , আপ োর সধিধসটোর অথ্বো আপ োর 

এযোশপ্রোধপ্রশয়ট এযোডোল্ট এই কোস্টধড নরকশডড র একটো কধপর (প্রধিধিধপর) জ য অ ুশরোি করশি 

পোরশব। যি িোিোিোধি সম্ভব িি িোিোিোধি আপ োর কোস্টধড নরকশডড র একটো কধপ পুধিশের 

আপ োশক ধেশিই হশব।  

 আপধ  থ্ো ো নেশি চশি যোওয়োর পশরর ১২ েোস পযডন্ত আপধ  পধুিেশক আপ োর কোস্টধড 

নরকশডড র একটো কধপর জ য অ ুশরোি করশি পোরশব ।  

টযাগানযাগ েজায় রাখা 

 আপ োর সধিধসটোশরর সোশথ্ কথ্ো বিো ও নকো  একজ শক আপ োর নেপ্তোর হওয়োর ধবষশয় 

জো োশ ো েোিোও, সোিোরণিঃ আপ োশক একটো নটধিশ ো  করোর অ ুেধি নেওয়ো হশব।  

 আপধ  যধে নকো  নটধিশ ো  করশি চো , িোহশি িো পুধিেশক বিশব ।  

 িোেোিোও আপধ  কোগজ ও কিে চোইশি পোশর ।  

 আপ োর সোশথ্ হয়ি নিোশক নেখো করশি আসশি পোরশব, ধকন্তু কোস্টধড অধ সোর িোর অ ুেধি 

 োও ধেশি পোশর ।   

আপনার টসি (আটক অবস্থায় আপিাপ্রক টয ঘনর রাখা হনয়নে) 

 যধে সম্ভব হয়, িোহশি একটো নসশি আপ োশক একো রোখো উধচি।  

 নসটো পধরষ্কোর ও গরে থ্োকো উধচি এবং নসখোশ  আশিো থ্োকো উধচি।  

 আপ োর ধবেো োপত্র পধরষ্কোর ও ভোি অবস্থোয় থ্োকো উধচি।  

 আপ োশক অবেযই একটো টয়শিট বযবহোর করশি ধেশি এবং গো, হোি, পো িুশি ধেশি হশব।   



বযনিগত প্র্নয়াজনগুরি -  স্বাস্থয, পররষ্কার-পররেন্নতাগত স্বাস্থযনবনি এ্বং 
কল্যাণ 

 আপনি যখি আটকাবস্থায় থাকববি তখি হয়ত আপিাবক প্রভানবত অথবা উনিগ্ন করবত পাবর এরকম স্বাথ্যগত, 

পররষ্কার-পররচ্ছন্নতাগত স্বাস্থযনবনি এবং কল্যাণ সম্পনকি ত বযনিগত প্রয় াজনগুরির বযাপাবর কাস্টনির ককাি কর্িচারীর 

সাবথ আপনি কগাপবি কথা বল্বত চাি নকিা তা অবশ্যই তাবের আপিাবক নিজ্ঞাসা করবত হবব। 

 আপিার প্রবয়ািিগুরি নর্টাবত সক্ষর্ ববল্ কযসব সার্গ্রী নবববনচত হবব পুনল্শ্ কসগুরি প্রোি করার ববদাবস্ত করবব। 

আপরন চাইয়ি, আপনার রিয়ের একজন ব্যরির সায়থ্ আপরন কথ্া ব্িয়ত পারয়ব্ন। 

 যনে আপনি ১৮ নকংবা এর অনিক বয়সী র্নহল্া হবয় থাবকি, তাহবল্ আপনি আটকাবস্থায় থাকাকাল্ীি আপিাবক অবশ্যই 
তাশের নিজ্ঞাসা করবত হবব কয র্ানসক সংনিষ্ট ককান সার্গ্রী আপিার প্রবয়ািি আয়ে নকিা অথবা শসগুরির প্রবয়ািি 
হবার সম্ভাবিা রবয়বে নকিা। তাশের আপিাবক অবশ্যই বল্বত হবব কয: 

 

- সার্গ্রীগুরি নবিারূ্ল্য প্রোি করা হবব; 
 

- এগুনল্র বেবল্ অিয সার্গ্রী পাওয়া যাবব; এবং  
 

- যনে কাস্টনি অনিসার রানি হি, তাহবল্ আপিার পনরবার অথবা বনু্ধবান্ধব তাবের নিিস্ব খরবচ এই সার্গ্রীগুবল্া 
নেবত পারববি।  

 

 যনে আপনি ১৮ নকংবা এর কর্ বয়সী একিি কর্বয় হবয় থাবকি, তাহবল্ কাস্টনি অনিসার নিনিত করববি কয আপিার 

কেখাশুিা করার এবং আপিার বযনিগত প্রবয়ািিসরূ্হ ও র্ানসক সংনিষ্ট সার্গ্রীর সম্পবকি  আপিাবক নিজ্ঞাসা করার 

িবিয শেন পুনল্শ্ কস্টশ্বি একিি র্নহল্শক পাও া ো । 

জামাকাপড় 

আপ োর ধ শজর জোেোকোপি যধে আপ োর কোে নথ্শক ধ শয় ন ওয়ো হয়, িোহশি পুধিেশক অবেযই 
আপ োশক নকো  ধবকল্প রকশের জোেোকোপি ধেশি হশব।  

খােয এ্েং পানীয় 

অবেযই ধেশ  ৩ বোর খোবোর ও িোর সোশথ্ পো ীয় ধেশি হশব। িোেোিোও, প্রিো  খোবোরগুধির েশিযকোর 

সেশয় আপধ  পো ীয় নখশি পোরশব ।   

এ্ক্সারসাইজ (সরক্রয় থাকা) 

যধে সম্ভব হয়, িোহশি নখোিো হোওয়ো পোওয়োর জ য প্রধিধে  আপ োশক বোইশর নবশরোশি নেওয়ো উধচি।   

যখন পরুিে আপনানক প্র্শ্ন করনে 

 ঘরটো পধরষ্কোর ও গরে থ্োকো উধচি এবং নসখোশ  আশিো থ্োকো উধচি।  

 আপ োশক েোৌঁি কধরশয় রোখো উধচি  য়। 

 পুধিে অধ সোরশের আপ োশক ধ শজশের  োে ও পে জো োশ ো উধচি।   

 প্রিো  খোবোর খোওয়োর স্বোভোধবক সেশয় আপ োর একটো ধবরধি পোওয়ো উধচি এবং েইু ঘেো পর 

পর পো ীশয়র জ য আপ োর একটো ধবরধি পোওয়ো উধচি।  



 আপ োশক যখ  আট্নক রোখো হশব, িখ  নয নকো  একটো ২৪ ঘেো সেয়কোশির েশিয, আপ োর 

অন্তিঃ ৮ ঘেোর ধবশ্রোে ন ওয়োর সুশযোগ নেওয়ো উধচি।  

িমীয় প্র্নয়াজন 

 থ্ো োয় থ্োকোকোিী  আপ োর িেীয় আচোর আচরণ পোি  করশি সোহোযয করোর জ য আপ োর 

যধে নকো  ধকেুর েরকোর হয়, িোহশি িো পুধিেশক বিশব । িোরো িেীয় বই ও েরকোর অ যুোয়ী 
অ যো য ধজধ ষপত্র ধেশি পোরশব। 

টযসে সমনয় স্বাভারেক রনয়মগুরি অনযরকম হয়  

আপনানক সাহাযয করার জনয এ্কজন সরিরসোরনক পাওয়া  

ধকেু সেয় আশে যখ  আপধ  সধিধসটোশরর সোশথ্ কথ্ো বিোর আশগ, জরুরী ভোশব পুধিশের 

আপ োশক প্রশ্ন করোর েরকোর হশব। এই ধবষশয় িথ্য নকোড্স অব প্রযোক্টিস-এ নেওয়ো হশয়শে। 

এশি বশি নেওয়ো হশয়শে নয আপধ  থ্ো োয় থ্োকোকোিী  পুধিে ধক করশি পোশর এবং ধক করশি 

পোশর  ো। আপধ  যধে এই ধবষশয় ধবস্তোধরি িথ্য নেখশি চো , িোহশি নকোড্স অব প্রযোক্টিস-এর 

নকোড এইচ্-এর ৬.৭ অ শুেশে (paragraph 6.7 of Code H) এটো পোশব । 

একটো সেয় আশে যখ  পুধিে আপ োশক আপ োর পেে করো সধিধসটোশরর সোশথ্ কথ্ো বিশি 

নেশব  ো। এটো যখ  হশব, িখ  আপ োশক অবেযই অ য একজ  সধিধসটোর নবশে লনওোর 
সুকযাি ধেশি হশব। আপধ  যধে এই ধবষশয় ধবস্তোধরি িথ্য নেখশি চো , িোহশি নকোড্স অব 

প্রযোক্টিস-এর নকোড এইচ্-এর এযোশ ক্স ‘ধব’নি (Annex B of Code H) এগুধি পোশব ।  

এরকে একটো সেয় আশে যখ  পুধিে আপ োশক আপ োর সধিধসটোশরর সোশথ্ নগোপশ  কথ্ো 
বিশি নেশব  ো। এটো হশব যখ  পুধিশের নকো  খবু উচ্চপেস্থ একজ  অধ সোর, ইউধ  েড পিো 
একজ  ইন্সশপক্টরশক উপধস্থি থ্োকোর অ েুধি নেশব । আপধ  যধে এই ধবষশয় ধবস্তোধরি িথ্য 
নেখশি চো , িোহশি নকোড্স অব প্রযোক্টিস-এর নকোড এইচ্-এর ৬.৫ অ ুশেশে (paragraph 

6.5 of Code H) এটো পোশব । 

আপরন টয থানায় রনয়নেন, তা টকান এ্কজননক জানাননা  

ধকেু,সেয় আশে যখ  পুধিে আপ োশক কোরুর সোশথ্ নযোগোশযোগ করোর অ েুধি নেশব  ো। 

এগুধির ধবষশয় িথ্য, নকোড্স অব প্রযোক্টিস-এ নেওয়ো হশয়শে। আপধ  যধে এই ধবষশয় ধবস্তোধরি 

িথ্য নেখশি চো , িোহশি নকোড্স অব প্রযোক্টিস-এর নকোড এইচ্-এর এযোশ ক্স ‘ধব’নি (Annex B 

of Code H) এগুধি পোশব ।  

ইরিনপনিন্ট (নিরপ্রপক্ষ) কাস্টরড রভরজোররা 

সেোশজর ধকেু সেসয আশে  যোশের আশগ নথ্শক খবর  ো ধেশয় থ্ো োয় নযশি নেওয়ো হয়। িোশের 

ইধন্ডশপশন্ডে কোস্টধড ধভধজটোর বিো হয় এবং আটশক রোখো নিোকশের সোশথ্ নয সঠিক আচরণ 

করো হশে ও িোরো িোশের সব অধিকোরগুধি নয পোশে  িো ধ ধিি করোর উশেশেয এরো 
নস্বেোশসবী ধহসোশব এই কোজটো কশর।   

আপ োর এই ইধন্ডশপশন্ডে কোস্টধড ধভধজটোরশের সোশথ্ নেখো করোর নকো  অধিকোর ন ই অথ্বো 
িোশের আপধ  আপ োর সোশথ্ নেখো করোর অ ুশরোি করশি পোরশব   ো, ধকন্তু একজ  ধভধজটোর 

হয়ি আপ োর সোশথ্ নেখো করশি চোইশি পোশর। আপধ  আটক থ্োকোকোিী  যধে নকো  



ইধন্ডশপশন্ডে কোস্টধড ধভধজটোর এশস আপ োর সোশথ্ নেখো কশর, িোহশি আপ োর ভোি থ্োকো এবং 
আপ োর অধিকোরগুধিশক সুরধক্ষি রোখো হশয়শে ধক ো িো পরীক্ষো কশর নেখোর উশেশেয িোরো 
পুধিশের নথ্শক আিোেো ভোশব কোজ করশব। িশব, আপধ  যধে  ো চো , িোহশি িোশের সোশথ্ 

আপ োর কথ্ো বিশি হশব  ো।  

রক ভানে অরভনযাগ করনত হয় 

আপ োর সোশথ্ নযরকে আচরণ করো হশয়শে নস ধবষশয় আপধ  যধে অধভশযোগ করশি চো , িোহশি 

ইন্সশপক্টর বো িোর নচশয় উচ্চপেস্থ নকো  পধুিে অধ সোশরর সোশথ্ কথ্ো বিশি চোইশব । 

িোেোিোও, েোিো পোওয়োর পশর, আপধ  নয নকো  থ্ো োয়, অধ স  র নপোধিস কন্ডোক্ট  (IOPC-

এর) কোশে, অথ্বো আপ োর হশয় আপ োর সধিধসটোশরর বো এম্ধপর েোিযশে আপধ  অধভশযোগ 

জো োশি পোশর ।  


